Zápis zo zasadnutia Komisie mládeže
Banská Bystrica, 26.5.2022
Začiatok zasadnutia: 15:00
Koniec zasadnutia: 17:30
Prítomní: Ľubomír Machyniak, Jaroslav Kamenský, Peter Kazár, Marán Kazár, Janka Daubnerová, Branko
Michalech, Filip Kramla a Patrik Kristlík
Zápis zo stretnutia
Viceprezident SZB pre mládež Ľubomír Machyniak privítal všetkých prítomných na pracovnom
stretnutí členov komisie mládeže.

1. Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti športovcov zaradených do CTM sú naplánované nasledovne:
Banská Bystrica – termín 1.-2.10.2022
Náhradný termín pre CTM 29.-30.10.2022
Testy pre ZM: Osrblie – 8.10. 2022. Náhradný termín pre ZM 29.10.2022

2. Činnosť mládežníckeho RD – Jaroslav Kamenský
Jaroslav Kamenský informoval trénerov o pláne činnosti M-RD. V prílohe je kalendár akcií, ktoré bude
organizovať – požiadal zodpovedných trénerov zriadených CTM o zosúladenie termínov a súčinnosť pri
zabezpečení účasti a činnosti na akciách M-RD.

3. Lekárske prehliadky, testovanie a diagnostika - NŠC
Peter Kazár informoval prítomných o komunikácii s NŠC. Súčasťou ponuky je aj možnosť realizovať spiro a
funkčnú diagnostiku v Bratislave na NŠC. Vedúci CTM vyjadrili záujem o testovanie v spolupráci s oddelením
diagnostiky NŠC - CTM Fan Team sa ešte rozhodne, či diagnostika bude v BB, alebo BA

4. Plány činnosti CTM v sezóne 2022/2023
Zodpovední tréneri prezentovali plány činnosti jednotlivých Centier talentovanej mládeže, ktoré sú zriadené
pre sezónu 2022/2023. V rámci zriadených centier boli prezentované aj výkonnostné ciele jednotlivých
športovcov. Prezentované plány a kalendáre sú prílohou tohto zápisu.
CTM Valaská – Osrblie - v tomto centre sú zaradení aj talentovaní športovci z KB Revúca a KB UMB.
Vzhľadom k tomu, že v minulej sezóne členovia komisie vyjadrili nespokojnosť s činnosťou CTM UMB a toto
konštatovanie zobrali do úvahy pri rozhodnutí o zriadení zlúčeného CTM – zodpovedný tréner Filip Kramla
bude GS a v kópii predsedovi KM mesačne predkladať správu o činnosti a športovej príprave talentovaných
športovcoch KB Revúca a KB UMB zaradených do tohto CTM.

Predseda KM poďakoval prítomným za súčinnosť.

Príloha – Kalendár M-RD
Príloha – plány činnosti CTM vrátane kalendára akcií

Zápis spracoval: Machyniak

